Convocatòria d’una plaça
De Dinamitzador/a Juvenil
de la Fundació Escolta Josep Carol
La Fundació Escolta Josep Carol obre concurs per tal de cobrir una plaça de
Dinamitzador/a Juvenil al barri La Marina del Districte Sants-Montjuïc de Barcelona .
A continuació, us detallem les condicions generals de la plaça:
Funcions
 Programació i dinamització d’un projecte educatiu adreçats a adolescents i joves.
 Apropar-se i conèixer les dinàmiques dels i les adolescents i joves del territori per
dissenyar una proposta motivadora en el nou Espai per a Adolescents i Joves de La Marina.
 Generar tallers i projectes que hagin sortit a demanda dels adolescents i joves.
 Treballar amb les entitats, serveis i col·lectius del territori de manera coordinada i
fomentant la participació.
 Avaluació del projecte amb elaboració i seguiment de memòries, indicadors i objectius
donant suport al Coordinador/a del Projecte.
 Coordinació amb l’Espai Veïnal afavorint activitats conjuntes i intergeneracionals.
 Vetllar pel bon ús i manteniment de les instal·lacions.

Requisits
 Formació universitària relacionada en l’Educació Social, Psicologia o CFGS Animació
Sociocultural o similar.
 Experiència en la dinamització d’activitats juvenils i d’educació en el lleure.
 Experiència en treball comunitari.
 Capacitat de lideratge, flexibilitat i autogestió del temps.
 Capacitat de comunicació i de relació interpersonal.
 Coneixements informàtics a nivell d’usuari de l’entorn Microsoft Office.
 Català i castellà.
Es valorarà
 Residència al barri La Marina o Districte Sants -Montjuïc
 Coneixements de la realitat juvenil i associativa del La Marina o Districte Sants Montjuïc
 Formació específica en polítiques de joventut.
Condicions Laborals
 Jornada de 30 hores setmanals (horari tarda amb dos matins) de dilluns a divendres, més
alguns dissabtes matí..
 Contracte laboral estable.
 Retribució bruta anual segons el que estableix el Conveni Col·lectiu.
 Incorporació immediata.
Els/Les interessats/des hauran de fer arribar el seu currículum a la seu de la Fundació
Escolta Josep Carol, fent referència a la plaça DJ al correu electrònic
direcciotecnica@josepcarol.cat La data límit de lliurament de currículums serà el proper 1
de Març de 2020

